ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 03-10-2008 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Presedinte de sedinta – Cons. BUNGAU IONEL
Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 20.
Au absentat: Raducanu Ion, Ciobanu Gheorghe, Horablaga Nicolae, Sandu
Constantin, Moldovan Valentin, Mosiu Simion si Jichici Ciprian.
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar
Ioan Cojocari.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului Municipiului Timisoara nr.
2220/30.09.2008.
ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de 25 ha teren agricol in
proprietatea privata a Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara.
2. Proiect de hotarare privind concesionarea catre Directia Apelor Banat a unei
suprafete de teren de 25 ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a
canalului Bega.
Dl.Cons. Bungau: Buna ziua, declar deschisa sedinta extraordinara din 03-10-2008
avand pe ordinea de zi a sedintei 2 proiecte.
Dau cuvantul domnului primar.
Dl.Primar Ciuhandu: As dori sa inseram la ordinea de zi si un proiect privind
rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara. Aici stiti ca au fost discutii aprinse
legate de niste bani care urmau sa merga la RATT. Eu v-as ruga sa aveti invedere ca
acolo sunt niste sume care trebuie sa mearga in virtutea unor hotarari de consiliu pentru
ca suntem obligati sa subventionam Serviciul Public de Transport pentru anumite
categorii.
Mai sunt doua chestii minore legate de Directia de Dezvoltare care are aici un
referat de oportunitate.
Dl. Cons. Bungau: Supun la vot procesul verbal din data de 30-09-2008. Cine este
pentru ?

- 20 voturi pentru
Dl. Cons. Bungau: Supun votului proiectul suplimentar propus de domnul primar. Cine
este pentru?
- 20 voturi pentru
Supun votului ordinea de zi a sedintei . Cine este pentru?
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 1
Proiect de hotarare privind trecerea suprafetei de 25 ha teren agricol in
proprietatea privata a Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara.
Dl. Cons. Toader: Doresc sa fac un amendament la art. 1 din aceasta hotarare pentru
inlocuirea termenului atribuirii cu “concesionare”. O sa ma fac inteles: se aproba
trecerea in domeniul privat al municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara a unui teren in suprafata de 25 ha in vederea
atribuirii catre Directia Apelor, scrie in proiect , si as propune sa inlocuim cu “ in
vederea concesionarii catre Directia Apelor” pentru a nu exista interpretari.
Dl. Cons. Bungau: Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?
- 19 voturi pentru
Supun votului intreg proiectul. Cine este pentru?
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 2
Proiect de hotarare privind concesionarea catre Directia Apelor Banat a unei
suprafete de teren de 25 ha pentru lucrarile de ecologizare si decolmatare a
canalului Bega.
Dl. cons. Bungau: Se doreste luarea de cuvant din public.
Dl. Cons. Bungau: Cine este de acord cu luarea de cuvant.?
-11 voturi pentru
-7 voturi impotriva
- 2 abtineri
Aveti doua minute. Va rog sa vorbiti civilizat
Dl. Ing. Muscoi Dumitru: Sant Liderul Sindicatului Inginerilor din invatamantul
preuniversitar. Din cate am inteles se doreste sa se dea 25 ha pentru Directia Apelor. Nu

ne opunem, ne bucuram ca se da acest spatiu dar vreau sa atrag atentia pentru ce se
doreste acest spatiu?
Pentru depunerea namolului care va rezulta din decolmatarea Begai. Vreau sa
atarg atentia inainte de a incepe aceasta atribuire de spatiu si actiunea de decolmatare,
trebuie sa stiti ca Bega nu este o balta din care vrem sa scoatem namolul si sa facem o
crescatorie de pesti. Aici s-a depus timp de 40 de ani namol, mortaciuni, resturi, deci
decolmatarea va fi foarte dificila in cadrul orasului si foarte periculoasa pentru acest
namol nu este un simplu namol, are chimicale in el.
Inainte de a incepe aceasta lucrare solicit din partea sindicatului nostru si a
confederatiilor sindicale recunoscute pe plan judetean, sa se faca un studiu de impact a
decolmatarii Begai in zona orasului iar daca tot aveti acuma utilajele aici , atunci sa se
incerce decolmatarea a 10 km in aval de Timisoara pana la granita, dar si acolo, mare
atentie cand depuneti acel namol murdar pentru ca statia de epurare a Timisoarei a
deversat mizeriile in jos de Timisoara, deci si acolo sunt germeni si va rog ca sa nu
infectati apele freatice... o sa-i las domnului primar aici...
Apele subterane din Timis sunt poluate si el o stie foarte bine ca sunt poluate.
Rugamintea mea este ca atunci cand dati acele 25 ha sa fie un sol care sa aibe un strat
gros de argila pentru ca apele acelea mizerabile, namolul mizerab, cand va fi depus sa nu
ajunga in apele freatice. Apele acestui judet sunt distruse de groapa de gunoi , de ceea ce
vreti dumneavoastra sa faceti acuma .
Avem rugamintea sa faceti un studiu de impact pentru zona Timisoara pentru ca
nu vreau sa ma trezesc ca ne imbolnaviti copiii, ne imbolnaviti oamenii muncii.
Noi nu stim sa gestionam acest namol, este un namol bolnav.
Dl. cons. Bungau: Cine este pentru acest proiect?
-19 voturi pentru
PUNCTUL 3
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Primariei Municipiului
Timisoara pe anul 2008.
Dl. cons. Bungau: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru ?
Se numara voturile :
- 19 voturi pentru
Va multumim pentru participare si declar inchisa sedinta Consiliului Local iar pentru
data viitoare presedinte de sedinta va fi domnul cons. Catana Constantin.
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